Wykaz nieprawidlowosci i uchybien stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli
w 2014 r. przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu w zakresie
udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budzetu Kalisza - Miasta na
prawach powiatu przedszkolom, szkolom, placówkom oswiatowym prowadzonym przez osoby
prawne niebedace jednostkami samorzadu terytorialnego oraz osoby fIzyczne.
l.

W "Informacji miesiecznej
uczniów/sluchaczy.

o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków"

podano blednie liczbe

2.

W "Informacji o frekwencji ucznia uczestniczacego w co najmniej 50% obowiazkowych
edukacyjnych w danym miesiacu: [...]" podano blednie liczbe sluchaczy.

3.

W informacjach miesiecznych dotyczacych liczby sluchaczy wg stanu na pierwszy i ostatni dzien
miesiaca rozliczeniowego wskazano blednie ilosc sluchaczy.

4.

Kwoty poniesionych wydatków podane w rozliczeniach dotacji za m-c [...] zostaly zawyzone w
stosunku do przedlozonych dowodów ksiegowych - brakowalo udokumentowania czesci kwoty
wydatków.

5.

Ewidencja ksiegowa nie daje mozliwosci sprawdzenia poprawnosci wykazanych danych zawartych
w comiesiecznych dokumentach pn. "Rozliczenie dotacj i za miesiac [... ] w roku 2014" skladanych
do donatora, stwierdzono niezgodnosc ewidencji ksiegowej z dowodami zródlowymi.

6.

Niekwalifikowany wydatek na dofmansowanie z dotacji Miasta Kalisza tytulem czynszu najmu
lokalu w nieruchomosci stanowiacej wspólwlasnosc ustawowa malzenska, brak dokumentacj i
dotyczacej zmian wpisu do ewidencji szkól i placówek niepublicznych w zwiazku ze zmiana adresu
miejsca odbywania zajec edukacyjnych.

7.

Dowody ksiegowe kosztów/wydatków (faktury, listy plac), przedlozone do rozliczenia transzy
dotacji za miesiac, nie zawieraly adnotacji o sfinansowaniu poniesionych wydatków ze srodków
dotacji z budzetu Miasta Kalisza ze wskazaniem kwoty oraz przeznaczenia na cel w zakresie
ksztalcenia.

8.

W informacj i miesiecznej za m-c [... ] 2013 r. stwierdzono niezgodnosc w podaniu danych w
zakresie liczby uczniów spoza JST z zalaczonym do przedmiotowej informacji wykazem imiennym
oraz z dokumentacja przebiegu nauczania.

9.

W wydrukach z programu ODPN pn. "Lista uczniów w placówce[ ... ]" stwierdzono niezgodnosci
danych personalnych sluchaczy (nazwisko) oraz niezgodnosci adresowych sluchaczy (miejscowosc
zamieszkania, nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i nazwa poczty) z
dokumentacja przebiegu nauczania.

zajec

10. Nieprecyzyjny i niejednoznaczny sposób opisywania dokumentów, co do zródla finansowania
poprzez stosowanie pieczeci, z tresci której wynikaja dwa zródla finansowania, a nie wynika kwota
zakwalifikowana do dofinansowania z budzetu Miasta Kalisza.

II.

W przekazanych do Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu w okresie I pólrocza 2014 r.
comiesiecznych dokumentach wygenerowanych z programu komputerowego - systemu ODPN
pn. " Rozliczenie dotacji za miesiac [...] w roku 2014" stwierdzono nieprawidlowosci i bledy
polegajace na:
a) podaniu w kol. 3 pn. "Wysokosc poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji od stycznia
do [...]" danego miesiaca rozliczeniowego danych liczbowych w kwotach nie odpowiadajacych
wartoscia sum poszczególnych miesiecy liczonych narastajaco. Równiez w wierszu "Suma
wydatków sfinansowanych z dotacji" podano bledne kwoty.
b) podaniu w niektórych rodzajach wydatków danych liczbowych niezgodnych
z kwotami

zakwalifikowanymi do rozliczenia z dotacji podanymi na dowodach ksiegowych.
podaniu w rodzaju wydatku : "skladki na ubezpieczenie spoleczne i fundusz pracy (ZUS oplacany
przez pracodawce za pracowników)" danych dotyczacych skladek ZUS oplacanych przez
pracownika, które zawieraja sie w kwocie brutto wynagrodzenia osobowego i sa podawane w
wierszu "wynagrodzenia brutto pracowników - umowa o prace".
d) niezgodnosci danych z ewidencja ksiegowa pn. "Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów".
c)

12. W rozliczeniu dotacji za poszczególne miesiace I pólrocza 2014 r rozliczono wykorzystanie dotacji
podajac czesc wydatków, które faktycznie zostaly poniesione po miesiacu rozliczeniowym.
13. Dane podane w rozliczeniach miesiecznych wykorzystania dotacji nie we wszystkich przypadkach
wynikaja z prowadzonej ewidencji.
14. Beneficjent nie prowadzi wydzielonej ewidencji dla celów rozliczenia dotacji otrzymanej od Miasta
Kalisza obejmujacej wplywy dotacji i wydatki dofinansowane z tej dotacji.
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